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Editorial – Justícia espanyola i drets humans

Volem analitzar a continuació les darreres deci-
sions de la Justícia espanyola que, al nostre parer, 
no concorden gaire amb els Drets Humans:

     1_CAS OTEGI
Aquest històric militant nacionalista basc fou con-
demnat, el 2011, a sis anys i sis mesos de presó per 
haver reconstruït un partit polític que havia estat 
dissolt, sense haver tingut en compte els seus es-
forços posteriors a favor de la pau al País Basc. 
Va purgar la totalitat de la pena i va sortir de la 
presó.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), el 
2018, anul•la el seu procés per falta d’imparcia-
litat. Però fa alguns dies, el Tribunal Suprem (TS), 
després que semblés que havia acceptat la de-
cisió del TEDH, ordena LA REPETICIÓ DEL PROCÉS, 
en total contradicció amb la recent doctrina del 
TEDH que estipula que la reobertura d’un procés, 
en aquest context, només pot tenir lloc si és en 
benefici del condemnat.

     2_CAS DE LA CREMA D’UNA BANDERA ESPANYOLA
Una recent decisió  del Tribunal Constitucional 
(TC) espanyol estipula que cremar una bandera 
espanyola constitueix un delicte d’ultratge que 
no pot ser protegit per la llibertat d’expressió. 
Aquesta sentència és contrària a diferents sen-
tències del TEDH però també  a veredictes del 
Tribunal Suprem des Estats Units, que s’han pro-
nunciat diverses vegades dient que cremar una 
bandera d’un país està estrictament protegit  per 
la llibertat d’expressió. Aquesta greu decisió, que 
confirma la tendència a la involució dels Tribunals 
espanyols, no  s’ha produït per unanimitat atès 
que ha estat aprovada per sis vots a favor i cinc 
en contra.

     3_CAS DANI GALLARDO
Es tracta d’un jove andalús resident a Madrid que, 
el 16 d’octubre del 2019, dos dies després de la 
dura condemna dels nou líders independentistes 
catalans, va participar en una manifestació au-
toritzada per mostrar el seu desacord amb la sen-
tència citada.  Va ser detingut per la policia que 
el va acusar de posseir un pal de fusta amb clau 
a la punta, cosa que en Dani sempre ha negat. 
Ha passat 13 mesos en presó preventiva, acusat 
d’un delicte d’atemptat a l’autoritat, desordres 
públics i lesions,  ha estat condemnat a quatre 
anys i sis mesos de presó.

Els testimonis dels agents de policia que encap-
sulaven la manifestació van tenir més pes que els 
testimonis de manifestants que el disculpaven. La 

sentència encara no es ferma i espera el veredic-
te del TS.

     4_CAS PABLO HASÉL
He de dir, per començar, que a mi no m’agrada 
l’estil de les cançons de Hasél. Un cop dit això, 
però, considero que la darrera sentència del TS 
(3 magistrats a favor, però 2 en contra) condem-
nant a Hasél a 9 mesos de presó per injúries a la 
corona i enaltiment del terrorisme queda a les 
antípodes dels Drets Humans. Preguntat  Diego 
Herchhoren, advocat de Hasél, manifestà que 
Pablo, a Europa, no l’haguessin condemnat per-
què allà es necessita un risc objectiu de cometre 
actes terroristes. És a dir, a la majoria de països 
europeus les crítiques de tipus polític, sense la inci-
tació a matar persones, entren dins del sector de 
la llibertat d’expressió.

Per últim dir-vos que, segons Freemuse (organit-
zació internacional que defensa la llibertat d’ex-
pressió artística, i assessora les Nacions Unides),  
Espanya se situa a dalt de tot del rànquing dels 
països amb artistes empresonats, fins i tot davant 
de l’Iran, Turquia, Egipte i la Xina.
També hem d’informar que avui, 17 de febrer, 
AMNISTIA INTERNACIONAL veu desproporcionat i 
injust que Hasél entri a la presó i demana canvis al 
Codi Penal espanyol.

Com a conclusió direm que per culpa (1) d’un 
codi penal restrictiu, en que moltes accions esde-
venen delictes de terrorisme, (2) d’una inclinació 
dels jutges a dictar alegrement presons preven-
tives, per exemple Sandro  Rosell, Dani Gallado, 
presos independentistes, CDR, … (3) d’una “al•lèr-
gia” clara dels jutges a la llibertat d’ expressió, ens 
trobem darrerament amb unes decisions dels alts 
Tribunals espanyols bastant allunyades de les di-
rectives dictades per les més altes instancies inter-
nacionals en Drets Humans.

Emili Chalaux i Ferrer, President d’ACAT
17 de febrer de 2021

Foto de portada: Clay Banks a Unsplash
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Nova etapa en la responsabilitat del butlletí i de la pàgina web

Manifestació a Barcelona pro-Navalni

En el darrer butlletí (núm. 135), la Heide Axmacher 
s’acomiadava de nosaltres després de portar 
tota la direcció del butlletí durant els darrers anys. 
Certament ella n’ha estat l’ànima junt amb el seu 
espòs, la seva filla i la Carme Ticó que feia la tra-
ducció al castellà del butlletí.

Hem d’agrair molt a la Heide la seva tasca de di-
recció i muntatge del butlletí de l’ACAT, entitat 
que ella estima molt. D’aquí se n’ha desprès la 
seva gran dedicació. Moltes gràcies, Heide, ja 
que el  nostre butlletí, fins ara, ha estat una molt 
bona eina de l’ACAT, reconeguda per tothom. 
Fem extensiu el nostre agraïment als seus col•la-
boradors.

També ens ha demanat el seu relleu en Francisco 
Ramos que durant alguns anys s’ha responsabi-

El  31 de  gener del 2021, la Rosa Ga-
llofré i l’Emili Chalaux, socis de l’ACAT, 
han assistit a la zona de l’Arc de Triomf, 
a una manifestació  pro-NAVALNI, or-
ganitzada per la Comunitat Russa de 
Catalunya.  Recordem que és un pres 
polític que va ser empresonat  preven-
tivament el 17 de gener passat després 
del seu retorn d’Alemanya on es recu-
perava d’un enverinament. 

La policia russa va detenir ahir, 31 de 
gener, més de 4.400 persones que par-
ticipaven en les prop de 150 protestes 

El 16 de febrer de 2021 es va executar la detenció de Hasél, dins la Universitat de Lleida, pel cos de 
Mossos d’Esquadra. 
Els dies posteriors es van originar grans manifestacions, sobretot a Catalunya, a favor de la llibertat d’ex-
pressió i en contra de la detenció d’en Hasél, degenerant en molts moments en aldarulls.

Actualitzat el 14 de març de 2021                                                                                       

litzat de penjar les nostres activitats a la pàgina 
web; el mateix Francisco ens instava a renovar la 
pàgina web. Agraïm la seva feina.

Les veus que es van donar a l’Assemblea del 28 
de novembre passat van tenir fruits i la Gemma Fi-
gueras, sòcia de l’ACAT, ens va fer conèixer dues 
persones disposades a col•laborar amb nosaltres.
Així hem conegut el matrimoni de la Pepa Viader 
i l’Ignasi Llorens, que ja ha participat en reunions 
de Junta d’ACAT i n’ha fet diverses propostes, to-
tes interessants, de com donar un nou impuls al 
butlletí i a la pàgina web.  No cal dir que aquest 
butlletí que teniu entre les mans ja ha estat ela-
borat i maquetat per ells.  Moltes gràcies, Pepa i 
Ignasi, per la vostra decisió valenta de voler aju-
dar  l’ACAT. 

   La Junta 

esdevingudes a diverses ciutats russes 
en suport de Navalni. Entre els detinguts 
hi ha la seva esposa i desenes de perio-
distes.
AMNISTIA INTERNACIONAL va exigir ahir 
a Rússia l’alliberament immediat i sense 
condicions de tots els detinguts en les 
protestes del 31 de gener.
Sabem que, el 2 de febrer, un tribunal 
rus jutjarà Navalni per unes antigues 
acusacions que el Tribunal Europeu de 
Drets Humans va qualificar d’arbitràries.

1 de febrer de 2021 

Actualització cas Hasél 

Aleksei Anatólievitx 
Navalni, advocat, 
activista i polític rus

El 27 de febrer de 2021, les autoritats russes van anunciar que Navalni ja era a la presó per complir la 
condemna de 2 anys i 6 mesos imposada per un tribunal, sense revelar el centre penitenciari on és 
ingressat. Amnistia Internacional l’ha retirat de la seva llista de presos de consciència, però continua 
exigint-ne la posada en llibertat immediata.

El Tribunal Europeu de Drets Humans ja va demanar el 17 de febrer de 2021 l’alliberament immediat de 
Navalni, argumentant riscos per a la seva vida. El 3 de març de 2021, tant la Unió Europea com els Estats 
Units es coordinen per aplicar sancions a funcionaris de Rússia per aconseguir l’alliberament de Navalni.

Actualitzat el 14 de març de 2021
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Evitar una guerra al Sahara

ACAT Espanya-Catalunya ha enviat un escrit al 
senyor Fernand de Varennes, relator especial de 
l’ONU per a qüestions de les minories, amb còpia 
a la senyora Dunca Mijatovic, comissària de Drets 
Humans del Consell d’Europa.

El poble sahrauí sobreviu en camps de refugiats 
a Tinduf, Argèlia, on està patint una constant per-
secució del govern marroquí, a l’espera d’un re-
ferèndum d’autodeterminació. Com que aquest 

fet no succeeix, el Front Polisari ha tornat a la lluita 
armada.

Pels sahrauís només hi ha dues opcions per solu-
cionar el conflicte: Referèndum o guerra. Cal que 
es realitzi el referèndum per evitar una massacre 
del poble sahrauí.

Tot seguit fem un recordatori cronològic del conflicte:

4

Mikel Zabalza

Va ser el 26 de novembre de 1985 quan 
la Guardia Civil va detenir Mikel Zabalza, 
un jove navarrès que treballava com a 
conductor d’autobusos a Donostia. Za-
balza va ser traslladat a la tristament fa-
mosa caserna d’Intxaurrondo, -on feia 
i desfeia el tenebrós Enrique Rodríguez 
Galindo- i incomunicat en aplicació de 
la llei antiterrorista. 

Després d’anunciar que Zabalza s’havia 
escapat mentre anaven a localitzar un 
amagatall d’ETA, el cos del jove va ser 
localitzat vint dies després en un punt 
del riu Bidasoa que ja havia estat abas-
tament inspeccionat. Recentment hem 
pogut sentir per primer cop la gravació 
d’unes converses entre l’ex coronel del 
CESID (actual CNI) Juan Alberto Pero-
te, i el capità de la Guardia Civil Pedro 
Gómez Nieto. En aquestes converses es 
reconeix que Zabalza va morir torturat 
dins de la caserna d’Intxaurrondo.

Només un dia després de sentir aques-
ta gravació en va aparèixer una altra 
també amb Perote i Gómez Nieto com 
a protagonistes. En aquesta segona 
expliquen que els etarres Joxean Lasa 
i Joxe Zabala van ser assassinats amb 
dos trets al cap després d’haver-los 
obligat a cavar la seva pròpia fossa. 
Recordem que Lasa i Zabala van ser se-
grestats pels GAL i traslladats al Palacio 
de la Cumbre, residència oficial del Go-
vernador Civil de Sant Sebastià, on van 
ser torturats pels guàrdies civils Felipe 
Bayo i Enrique Dorado, sota la direcció 
de l’omnipresent Rodríguez Galindo. En 
qualsevol país amb una democràcia 
consolidada, aquestes gravacions hau-
rien provocat un huracà. No cal dir que 
a l’Espanya del segle XXI no s’ha notat 
ni una petita brisa.

Jordi Creus, El Punt-Avui
1 de març de 2021 

Mikel Zabalza Ga-
rate, 1952-1985
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1975: Espanya es desfà de la seva colònia africa-
na i la cedeix al Marroc.
1976 a 1991: Guerra sagnant entre el Marroc i el 
Front Polisari.
1991: Resolució de pau de l’ONU, que preveu un 
referèndum.
2010: Fets sagnants en el campament de Gdeim Izik.
2020: El Tribunal de Cassació de Rabat confirma 8 
cadenes perpetues i 11 condemnes severes.

Per resoldre aquest conflicte no hi ha més camí 
que el diàleg. Des de l’ACAT estem absolutament 
convençuts que cal recolzar el diàleg, que les 
Nacions Unides van decidir correctament i facin 
el possible per facilitar la celebració d’un referèn-
dum d’autodeterminació!
 
Esperem que siguin sensibles a la nostra petició. El 
poble sahrauí no pot vessar més sang, ni patir més 
dolor, ni maltractaments!

Fotografia: Smail Usfi a Unsplash

Els Balcans, maltractaments a migrants i refugiats

Zona dels Balcans. Intervenció de la FI.ACAT i vàries ACAT´s (entre elles la nostra), el 26 de gener de 
2021, a propòsit dels maltractaments patits pels migrants i refugiats 

A aquesta intervenció de la FIACAT, i d’algunes 
ACAT’s, es felicita de la presa de posició de la Sra. 
Ylva Johansson, Comissària pels Afers Interiors de 
la Unió Europea, que davant el Parlament Euro-
peu, el 19 de gener passat, va criticar severament 
les pràctiques de les autoritats croates i bosnia-
nes, i les de l’agència europea Frontex.

Com a exemple de les crítiques de la Sra. Johans-
son direm que Croàcia  va expulsar molts migrants 
sense tenir en compte la legalitat, i a Bòsnia i Her-
cegovina, certes autoritats locals van desmuntar 
estructures d’acollida construïdes per protegir els 
refugiats del fred, sense tenir en compte que la 
Unió Europea va desbloquejar una ajuda huma-

nitària per a Bòsnia, des del 2018, de 89 milions 
d’euros. A Frontex se l’acusa d’implicació en les 
expulsions il•legals a Croàcia, i se li ha obert una 
investigació.

En la carta a la Comissària Johansson, la FIACAT 
i les ACAT signants,  la felicitàvem per la seva va-
lenta posició al Parlament Europeu i l’encoratjà-
vem a continuar exigint de Bòsnia i Croàcia  un 
millor tracte humanitari envers els migrants i refu-
giats. També proposàvem la participació del CPT 
(Comitè de Prevenció de la Tortura) perquè visités 
els llocs de la zona on són retinguts els refugiats 
amb la finalitat de prevenir futurs maltractaments.

Emili Chalaux i Ferrer, President d’ACAT
4 de març de 2021
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Desgràcia previsible a Badalona i immigrants

Fet molt trist a Badalona, amb persones mortes i 
que ens interpel•la a tots. Posem-nos a la seva 
pell: únicament volen treballar i, en no poder 
han de viure en condicions inhumanes i degra-
dants. Accident previsible! Tinguem compassió 
d’aquestes persones subsaharianes, que són per-
sones com nosaltres. I sentim indignació perquè 
són mortes a causa de la injustícia. Què han fet 
les institucions durant tants anys?
I, mentrestant, l’agricultura se´ns mor a tot l’Estat. 
Els nostres joves no volen saber res de l’agricul-
tura. Els pagesos voldrien contractar immigrants, 

Era el 6 de febrer de 2014 quan 15 persones sub-
saharianes, que amb molts d’altres cercaven una 
vida millor, van morir prop de la platja El Tarajal 
a Ceuta. Un operatiu d’antidisturbis dirigia cap el 
mar gasos, bales de goma, etc., i defugint el seu 
salvament, va fer que aquestes 15 persones s’ofe-
guessin mentre intentaven arribar a terra. Altres 23 
testimonis dels fets van ser deportats immediata-
ment, sense possibilitat de narrar oficialment els 
fets ni d’identificar-se per veure si tenien, o no, el 
dret d’asil. I alguns periodistes de drets humans 
que van parlar amb ells van patir amenaces. Fets 
massa habituals a la nostra frontera sud. 

I, què han dit els tribunals? L’Audiència Provincial 
de Cadis, el passat 27 de juliol de 2020, va eximir 
de responsabilitat als guàrdies civils al•legant que 
les persones ofegades «tenien un projecte equi-
vocat» d’arribar a la platja, que els agents de la 
Guàrdia Civil no tenien obligació de socórrer els 
“nedadors” i que, per tant, només els van “dissua-
dir”.  

Com a ACAT ens hem adherit a diferents comuni-
cats, i també a la VIII Marcha por la Dignidad-Ta-
rajal, tot demanant justícia per a les famílies que, 
per exemple, encara busquen la identificació 
d’ADN dels cossos dels seus suposats familiars que 
van morir (la qual cosa els ha estat negada), i la 
no repetició dels fets. També hem escrit cartes ins-
titucionals a les quals algunes ACAT europees s’hi 
han sumat: a la Comissària Europea de DH, al Re-
lator dels Drets dels Migrants i a la Relatora sobre 
les Execucions Extrajudicials. Ara esperem que 
el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem 
anul•li aquesta inhumana sentència.

No estem acostumant-nos a què les persones mi-
grants siguin tractades com a objectes i, fins i tot, 
com a mercaderies, per treballar als camps o al-

però no poden a causa de la legislació actual. 
La Seguretat Social necessita entrades. Cercle vi-
ciós, oi? Subsaharians joves contractats pels pa-
gesos, resoldria el seu problema, treballarien pel 
bé comú i cotitzarien a la Seguretat Social. 
Demanem a l’administració de l’Estat una llei per 
trencar aquest cercle viciós i alleugerir les con-
tractacions per part dels pagesos. És un win-win. 
Tothom hi guanyaria.

Emili Chalaux i Ferrer. President d’ACAT 
Punt-diari, 18 de desembre de 2020

tres feines precàries on no tenim mà d’obra, però 
sense concedir-los els documents a què tenen 
dret com a membres de la nostra societat?

Al jutge de Cadis i als nostres polítics de l’Estat i 
d’Europa els podríem preguntar: humanament, 
no és el nostre el projecte equivocat i no el dels 
migrants que busquen una vida digna? No hau-
ríem d’adequar les normatives legals a la realitat 
i a la nostra condició humana? Amb un projecte 
social i polític insolidari, les bases de la nostra so-
cietat democràtica trontollen i la nostra econo-
mia esdevé per a la mort, no per garantir la vida: 
tanques, CIE’s, CETI’s, campaments, operatius 
policials milionaris.., en comptes d’invertir en pro-
moció social, educació, salut, diàleg, acollida i 
integració perquè puguin sumar-se amb els seus 
valors a la nostra societat... 

Podeu escoltar una colpidora Taula Rodona AQUÍ
(format pdf)

El Tarajal. Quin és el projecte equivocat?

https://www.facebook.com/VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD
https://www.facebook.com/VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=iORVYDkYd0g
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Crides dels socis 
gener febrer

Les tres crides urgents del gener de 2021 enviades 
als socis han estat per a 4 persones que s’enfron-
ten en presó provisional a condemnes de presó 
arbitràries per haver publicat sobre la covid19 al 
seu país o per denunciar la violació dels drets hu-
mans: 

La primera crida pel defensor copte Ramy Kamel 
(Egipte), torturat i en aïllament des del novembre  
de 2019.

La segona crida pel periodista Nurgeldi Halikov 
(Turkmenistan) condemnat a 4 anys de presó el 
15 de setembre de 2020 i amb sospites de tortu-
ra; i pel defensor Mansur Mingelov (Turkmenistan) 
empresonat fa 10 anys, i ara malalt.

La tercera crida per l’advocada i periodista 
Zhang Zhan (Xina) de nou detinguda i condem-
nada a 4 anys de presó el 28 de desembre de 
2020, en vaga de fam i essent forçada a alimen-
tació nasogàstrica. Totes elles amb processos 
judicials amb una base de proves inculpatòries 
prefabricades, i amb moltes irregularitats com és 
la manca d’accés a un advocat o bé que l’ad-
vocat no té accés a l’expedient. 

La crida pels dos turkmens ha estat una acció 
conjunta amb totes les ACAT europees. Les hem 
rebut de l’ACAT França i de l’ACAT Bèlgica.

El mes de febrer vam adreçar una primera crida 
a les autoritats vietnamites arran de la detenció 
amb molts mesos d’aïllament dels periodistes in-
dependents Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy 
i Le Huu Minh Tuan, condemnats d’11 a 15 anys 
de presó i 3 anys de residència vigilada pel “de-
licte” d’informar.  

La segona crida va ser pel professor i defensor de 
drets humans marroquí Maâti Monjib, arbitrària-
ment detingut i condemnat pel seu treball de de-
fensa de la llibertat d’expressió des de fa anys, 
amb un simulacre de judici sense la seva presèn-
cia. Vam rebre la informació des del Comitè de 
Suport, on participa l’ACAT França, i també ens 
hem adherit com ACAT al comunicat del Comitè. 

I la tercera crida va ser la crida comuna a les 
ACAT europees, rebuda de l’ACAT Luxemburg, 
davant la greu repressió contra el poble Uigur a la 
Xina. Amb aquesta crida vam adjuntar el Dossier 
de la campanya Divendres Sant 2021 editat per 
les ACAT Suïssa i Bèlgica: “Un peuple sans droit à 
l’existence. L’oppression sans précédent des Ouï-
ghurt.e.s  en Chine et pourquoi l’Occident devrai 
taper du poing sur la table”. 
Us recomanem la seva lectura si encara no ho 
heu fet (cliqueu a sobre, en el format pdf). 

Com acostumem a fer, pel que fa a les crides de gener i febrer, hem enviat una carta a l’ambaixa-
dor a Madrid, o bé a Bèlgica quan no n’hi ha representació diplomàtica a Madrid, i una carta, bé al 
President o a una altra autoritat adient del país, o a la Missió Permanent de Xina a Ginebra (en el cas 
de la crida per la jove Zhang Zhan). Actualment, per les restriccions covid19, molts països van tancant 
i obrint els serveis postals temporalment i, per aquest motiu, l’eurocrida pel poble Uigur, l’hem hagut 
d’enviar per correu electrònic, tot i saber que no té la mateixa efectivitat. En el proper butlletí, expli-
carem les crides dels mesos de març, abril i maig, amb un decalatge d’un mes respecte de la publicació.

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
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Cap a l’abolició de la pena capital als EUA

Virgínia es converteix en el primer estat del sud dels EUA que aboleix la pena capital, un gir històric 
que dona esperances als abolicionistes

Podia haver estat recordat com un més dels pio-
ners que van aixecar el fort de Jamestown a Vir-
gínia, el bressol dels Estats Units d’Amèrica, però 
la seva ambició –o potser els desitjos de reven-
ja– van portar George Kendall a espiar per a Es-
panya i el capità va acabar als llibres d’història 
com la primera persona condemnada a mort a 
les colònies britàniques d’Amèrica del Nord.

Des d’aquella condemna, dictada el 1608, al vol-
tant de 1.390 persones han estat sentenciades a 
la pena capital a Virgínia. L’estat meridional és 
el territori dels Estats Units que més sentències de 
mort ha dictat al llarg de la història. En xifres abso-
lutes, en els temps moderns, és el segon que més 
persones ha executat després de Texas. Malgrat 
aquests precedents tan 
terribles, Virgínia està 
a punt de fer història. 
El seu temut corredor 
de la mort té els dies 
comptats.

La Cambra de Repre-
sentants i el Senat esta-
tals han aprovat aquest 
mes l’abolició de la 
pena de mort. Només 
falta la firma del gover-
nador, el demòcrata 
Ralph Northam, perquè 
la mesura sigui realitat 
i Virgínia es converteixi 
en el primer estat del 
sud dels Estats Units que aboleix el càstig capital. 
Northam ha estat, de fet, un dels impulsors de la 
reforma i estudia convertir-la en llei ben aviat.

Fins ara, 22 estats nord-americans han abolit la 
pena capital, malgrat que tots en realitat la van 
practicar poc. La decisió de Virgínia –la capital 
de la qual, Richmond, ho va ser també de l’an-
tiga Confederació formada pels estats esclavis-
tes i secessionistes– té per totes aquestes raons 
un enorme simbolisme i dona esperances al mo-
viment abolicionista per erradicar aquesta figura 
dels ordenaments jurídics de la democràcia mo-
derna més antiga del món, l’única occidental 
que encara la practica.

Joe Biden és, a més, el primer president que arriba 

a la Casa Blanca després d’haver fet campanya 
per a l’abolició de la pena de mort. Els seus aliats 
progressistes li reclamen que faci realitat la seva 
promesa i doni suport a les propostes a debat al 
Congrés per eliminar-la a escala federal. Seria un 
canvi dràstic amb l’herència de Donald Trump, 
que les seves últimes setmanes al poder va posar 
fi a un llarg període de 17 anys sense execucions 
federals per ordenar dur a terme les condemnes 
de 13 persones que eren al corredor de la mort, 
una dona entre elles, la primera en 70 anys.

Des que el 1976 el Tribunal Suprem va confirmar 
la legalitat del càstig, més de 900 persones han 
estat executades als Estats Units, 89 d’elles a Vir-
gínia, segons xifres de la Unió Americana de Drets 

Civils (ACLU). “Ningú 
no pot estar segur que 
només es castigués cul-
pables”, recalca l’or-
ganisme. Més de 110 
han aconseguit sortir 
del corredor de la mort 
perquè al final es va 
demostrar que eren in-
nocents. La decisió de 
Virgínia ha estat possi-
ble gràcies al progres-
siu canvi demogràfic i 
polític registrat les últi-
mes dècades al territo-
ri, sobretot al nord, per 
influència de Washing-
ton, un gir que va cul-

minar el 2019 quan els demòcrates van ampliar a 
la Cambra de Representants i el Senat el control 
de les institucions de l’estat, en mans dels repu-
blicans durant més de 20 anys. La creixent impo-
pularitat de la pena de mort a escala nacional 
(avui només un 55% dels nord-americans li dona 
suport, davant un 80% dels 90, segons Gallup) ha 
influït en els debats. Malgrat que al Senat només 
els demòcrates van donar suport a la reforma, a 
la Cambra Baixa, on el resultat va ser de 57 vots 
contra 41, tres republicans li van donar suport. 

Virgínia va dictar l’última condemna a mort el 2011 
i va ordenar l’última execució el 2017. En aquests 
moments queden dues persones al seu corredor 
de la mort. Les condemnes seran commutades 
per sengles cadenes perpètues. Les reformes le-
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gals dels últims 20 anys han portat a una dràstica 
reducció de les condemnes de mort, gràcies per 
exemple a l’ampliació de les garanties processals 
per als acusats. El 1999, una sentència va obligar 
els jutges a informar els jurats que hi ha càstigs al-
ternatius, com ara la cadena perpètua.

La creixent consciència social sobre el biaix racis-
ta de la pena capital també ha pesat en el de-
bat públic. Com recordava ahir a The Washington 
Post el senador demòcrata Tim Kaine, al segle XIX 
Virgínia va executar 513 negres i només 41 blancs. 
Els següents anys no van ser gaire diferents. Entre 
el 1900 i el 1977, 73 persones van ser executades 
acusades de violació, agressió sexual o robatori 
violent sense homicidi: totes eren negres.

El grup de pregària és una comissió permanent, 
creada pocs anys després de la fundació de 
l’ACAT Espanya-Catalunya, el 1987.

La principal font d’inspiració del grup de pregària 
és l’Evangeli alliberador de Jesús de Natzaret. Je-
sús ens diu clarament que les actituds bàsiques 
per viure segons la Bona Nova que Ell ens comu-
nica de part del Pare són l’amor i la misericòrdia. 
També altres textos del Nou Testament recullen 
el mateix esperit de l’Evangeli; així, Pau ens diu 
que ens hem de recordar dels presos i dels qui són 
maltractats, com si fóssim nosaltres mateixos (Car-
ta als Hebreus, 13, 3).

La fe en el Crist torturat, mort i ressuscitat ens dona 
la força d’esperar i actuar per a l’abolició de la 
tortura i els maltractaments. Des de la fe, estem 
obligats a estar al costat de les víctimes, dels fe-
bles. Els cristians ens comprometem a lluitar per un 
món sense tortura, ni física ni psicològica, sense 
maltractaments, perquè aquests són incompati-
bles amb la dignitat humana, amb la dignitat de 
ser fills de Déu. 

Un dels objectius de l’ACAT és pregar per les víc-
times de la tortura i dels maltractaments, així com 
per aquells que en són els causants.
La pregària és un dels eixos que configuren 
l’ACAT, junt amb la informació, la reflexió i l’acció. 
Aquests eixos estan íntimament relacionats i s’ali-
menten mútuament. Les accions són conseqüèn-
cia de la informació i posterior reflexió, i tot això 
està amarat per una espiritualitat i unes actituds 
evangèliques; la pregària fonamenta, alimenta i 
ens dona força per dur a terme les accions a què 
ens empeny el nostre  compromís amb els homes, 
les dones, els nens i nenes d’arreu del món, tot in-

“L’abandonament de la pena de mort (a Virgí-
nia) és un èxit singular que demostra el repudi 
del racisme i el seu compromís amb la justícia”, 
celebra Kaine, exgovernador de Virgínia i advo-
cat, que va treballar, pro bono per a reus al co-
rredor de la mort i va compartir l’últim sopar amb 
un d’ells abans de ser electrocutat. “La pràctica 
és profundament desigual, inhumana i ineficaç”, 
afirma el seu successor, Northam. “Estic desitjant 
firmar aquesta llei”.
Biden és el primer president que arriba a la Casa 
Blanca amb plans per abolir la pena capital a es-
cala federal.

Beatriz Navarro. Periodista
La Vanguardia, 22 de febrer de 2021

Fotografia: Mark Humphrey
Associated Press

tentant construir un món millor, on la pau sigui fruit 
de l’amor i la justícia.

Proposem a diferents parròquies i comunitats re-
ligioses poder unir-nos a les seves pregàries, tot 
demanant per a la defensa dels Drets Humans, 
per a l’abolició de la tortura i de la pena de mort. 
Sovint, però no exclusivament, fem coincidir la 
nostra pregària amb dates que estan internacio-
nalment establertes: 

Abans de fer una  pregària, acostumem a establir 
contacte amb el lloc on es farà; especialment ho 
fem si hi ha un grup de Drets Humans, per tal que 
la pregària no sigui una cosa nostra, sinó que els 
membres de l’ACAT que hi anem ens unim a la 
pregària de la comunitat que ens acull.

Seguint la inspiració ecumènica de l’ACAT, el 
grup de pregària està format per persones de 
distintes confessions cristianes: ortodoxos, evan-
gèlics i catòlics; avui, antics membres del grup ho 
han hagut de deixar per diferents motius. I alguns 
són d’edat molt avançada o malalts, per la quan 
cosa el nombre de membres del grup és petit.

Des d’aquí fem una crida a tots els socis de l’ACAT, 
que vulguin i puguin formar part del grup de pre-
gària, per tal que es posin en contacte amb la 
secretària del grup, Montserrat Martínez:

montserratm25@gmail.com

Informació del grup de pregària

Dia internacional contra la tortura, 26 de juny. 
Dia internacional contra la pena de mort, 10 
d’octubre. Celebració de la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans, 10 de desembre.
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Montserrat Munté Matas   Descansi en pau

El 30 de gener passat va morir a Barcelona na 
Montserrat Munté que va ser secretària de l’ACAT 
durant més de 10 anys.

En el recordatori necrològic hi figura “Mestra” i 
“Membre d’ACAT”. Aquest darrer punt expressa 
bé el molt que ella estimava l’ACAT, a la qual du-

El dia 3 de novembre de 2004 les persones represaliades en el marc de l’anomenada Operació Garzón organitzàvem 
una roda de premsa per valorar la sentència del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg que condemnava l’Estat 
espanyol per no haver investigat les tortures que molts de nosaltres havíem patit a mans de la guàrdia civil.

Cal recordar que malgrat la sentència, cap instància judicial va decidir reobrir el cas, i també que malgrat aquella 
sentència, s’han succeït sentències similars, la darrera aquest mes de gener per una operació ordenada per Gran-
de-Marlaska l’any 2011. En aquella roda de premsa hi eren la majoria de les persones encausades acompanyades, 
entre d’altres, de la Montserrat Munté. [...]

Un dia, [...] de l’any 1992, vam rebre una trucada per convidar-nos a assistir a una assemblea de l’ACAT que tenia 
lloc al Monestir de Sant Pere de les Puel•les. No és difícil imaginar que per a nosaltres aquella invitació va ser una 
sorpresa, no només per raons ideològiques, sinó també perquè no n’havíem sentit mai a parlar d’aquella entitat. Hi 
vam anar i, hi vam explicar el nostre testimoni, i val a dir que des d’aleshores hem compartit molts espais de lluita per 
la defensa dels drets humans.

Val a dir que gràcies a iniciatives com l’ACAT vam poder esquerdar una mica el mur de silenci que durant dècades 
s’havia construït al voltant de la repressió i la tortura a l’Estat espanyol. Un mur que malauradament té uns fona-
ments profunds. L’ACAT va ser una de les entitats impulsores de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura, i 
amb l’ACAT, juntament amb l’Associació Memòria Contra la Tortura, van editar la versió catalana del Protocol d’Is-
tanbul, una eina fonamental per investigar i combatre la xacra de la tortura, una eina malauradament massa desco-
neguda per les instàncies jurídiques i mèdiques d’aquest país. Vam coincidir amb la Montserrat Munté en múltiples 
actes [...] i, si bé no va ser l’única persona de l’ACAT a qui vam tenir la sort de conèixer, tots la recordarem per la seva 
discreció i el seu compromís per l’erradicació de la tortura.

[...] Nosaltres érem joves i la Montserrat ens portava molts anys, per això el nostre record és cap a una persona que 
no va defallir mentre la salut li ho va permetre. Aquella dona de cos petit i d’aspecte fràgil ha estat un exemple de 
grandesa i de fortalesa per a molts de nosaltres. Avui, a pocs dies de la seva mort, serveixi aquest article d’homenatge, 
un homenatge que segur que és compartit per totes aquelles dones i homes que la van conèixer. Va per tu Montserrat!

Ramon Piqué. Torturat a l’”Operación Garzón”
Naciodigital.cat/santcugat, 8 de febrer de 2021

rant molts anys hi esmerçà molts esforços i mol-
tes hores al dia, convençuda que la nostra lluita 
contra la tortura, els maltractaments i la pena de 
mort, valia molt la pena.

És ben clar el què acabem de dir si constatem 
que actualment, per desenvolupar la tasca que 
ella feia, hem de ser 2 o 3 persones. A banda de 
la feina de secretària, ens havia representat molt 
sovint a les reunions amb la Coordinadora estatal 
contra la tortura.

També va tenir una acció important, representant 
l’ACAT, en col•laborar amb el grup d’ indepen-
dentistes torturats per la “operación Garzón”, el 
1992. Va anar també a Estrasburg amb l’advocat 
Sebastià Salellas i els torturats. Finalment com sa-
beu la causa es va guanyar i el Tribunal d’Estras-
burg va condemnar Espanya per no haver inves-
tigat tortures. En Ramon Piqué, un dels torturats, 
en conèixer la notícia de la mort de la Montserrat, 
ens va enviar un sentit condol per la seva mort.
Tot el nostre més sincer reconeixement. 
REPOSA EN PAU,  MONTSERRAT

“Vam poder esquerdar el mur de silenci 
que durant dècades s’havia construït al 
voltant de la repressió i la tortura”
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En record de mossèn Francesc Xavier Casas Ros

Mossèn  Xavier, el dia 20 de febrer, es va adormir 
en la pau del Senyor per despertar a la Plenitud 
de la Vida en Ell. Va morir com havia viscut, en 
pau i serenor i repetint constantment, que tenia 
molta pau, que estava en mans de Déu i amb  
molt de goig profund, agraint el que havia rebut 
de totes les persones amb qui va compartir la 
seva llarga vida. 

Mn. Xavier, ja fa anys, va conèixer l´ACAT i va obrir 
les portes de la Parròquia de Sant Pacià quan es 
va demanar per fer una pregària en motiu dels 20 
anys de l´ACAT Espanya-Catalunya. Animava la 
comunitat, en acabar l´Eucaristia, a fer les crides 
urgents, amb tant convenciment que hi hagué 
una resposta molt gran per part de tothom. 

Quant es va jubilar, no va dubtar de demanar for-
mar part de la comissió de pregària i sempre la 
seva paraula es feia escoltar. Els tres pilars on es 
fonamenta l´ACAT van ser sempre viscuts a fons 
per ell, perquè coincidien perfectament amb els 
que ell havia viscut com a prevere al llarg de la 

Recomanacions – Avui cinema

JOSEP
Febrer, 1939. Col•lapsat per l’onada de republicans que fugen de la Dicta-
dura de Franco, el govern  francès decideix confinar als espanyols en camps 
de concentració. En un d’aquests camps, dos homes separats per un filferro 
de punxes, estableixen una amistat. Un d’ells és en Josep Bartolí un dibuixant 
que lluita contra el règim de Franco. Calvari dels republicans a mans d’alguns 
gendarmes francesos, recomanable 100%, està disponible a Filmin.

“...convergeixen, molt profundament l’art i la política (…) un conjunt d’enorme 
sensibilitat i amb un activisme present (…) L’estil, per tant, és més conceptual 
que material”.

Xavier Ocaña. Diari El País

EL JUDICI DELS 7 DE CHICAGO
El 1969 es va celebrar un dels judicis més populars de la història dels Estats Units, 
en què set persones detingudes durant una manifestació contra la guerra del 
Vietnam van ser jutjades després d’acusar-les de conspirar contra la seguretat 
nacional. El judici, impulsat pel nou fiscal general, va ser clarament polític, pro-
vocant una sèrie de conflictes socials que passarien a la història en una època 
de grans canvis als Estats Units. Reflecteix la prepotència i la manipulació quan 
es té el poder. Es pot veure a Netflix.

“Per a amants de drames judicials intensos que ressonen en el nostre present. 
(...) El millor: Els diàlegs ‘sorkinians’ i el que Sacha Baron Cohen aconsegueix fer 
amb ells. (...)”      Mireia Mullor. Fotogramas 

Amics i amigues, si sabeu de llibres, films, teatre o activitats culturals o socials, interessants en drets 
humans, feu-nos-ho saber, si us plau, per afegir-los a aquesta secció. Gràcies

GRÀCIES MOSSÈN PEL TEU 
TESTIMONI

seva vida: la pregària com a font d’on brollava la 
necessitat de dedicar la seva vida a Déu i a tots 
els homes i dones del nostre món; d’aquí naixia 
tota la seva acció. 

L´ACAT li va donar l’oportunitat de conèixer més 
de prop moltes realitats de vulneració dels drets 
més fonamentals d´arreu del món, i també li era 
un goig conèixer i estimar persones d´altres Esglé-
sies cristianes, perquè l´apropava al somni que ell 
vivia de la unitat de tots els cristians. 

Gemma Figueras
sòcia d’ACAT
11 de març de 2021



L’ACAT és una associació ecumènica que té com a objectiu l’abolició de la tortura, dels maltracta-
ments i de la pena de mort arreu del món. Els cristians ens comprometem a lluitar per un món sense 

tortura, perquè aquesta pràctica és incompatible amb la dignitat humana.

Fundada l’any 1974 a França, l’ACAT ja existeix a 30 països, i des de llavors col•labora amb altres enti-
tats en la consecució de llurs objectius.

Si creus que t’agradaria col•laborar en aquest objectiu i pots i vols sumar el teu esforç, contacta amb 
nosaltres

Dipòsit legal B-17275-1987

ACAT
Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura

Web: http://acat.pangea.org
Correu electrònic: montserratm25@gmail.com

Anglí, 55 (08017 – Barcelona)
Telèfon: +34 620 248 716 (secretariat ACAT)

Donatius al cc: ES48 3025 0002 4714 3333 1464

Us presentem un Camí de la Creu amb els crucificats. L’ha fet la Montserrat Llopart, sòcia de l’ACAT. És 
una forma de pregar, en plena correspondència amb les accions que duu a terme la nostra associació, 
en defensa dels drets de tota persona. Acompanyem Jesús en el seu camí al Calvari i acompanyem la 
humanitat sofrent, els torturats i maltractats arreu del món. El crit de Jesús a la Creu és el crit de tots els 
crucificats que demanen justícia, misericòrdia i perdó.

1ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS CONDEMNAT A MORT
A Bielorússia, els dos germans Stanislau i Ilia Kostseu, de 18 i 20 anys, han estat condemnats a mort per 
haver matat en estat d’embriaguesa una veïna.

Tenint en compte el moment dels fets, l’edat que tenien, el perquè i com ho van fer, podia haver-se fet 
un enfocament de rehabilitació en un centre; però no va ser així.

Jesús: Tu vas ser detingut injustament i vas passar pel tràngol horrorós d’escoltar la teva sentència de 
mort. Una sentència clarament injusta. Per què?... Quin era el teu delicte?... 

Senyor: Recorda’t de Stanislau i Ilia Kostseu i de tots els homes i dones que, com Tu, passen i passaran per 
aquest moment espantós d’escoltar la seva condemna a mort. Dona’ls força per assumir-ho i ajuda’ns 
a nosaltres a sentir-nos a prop d’ells i del seu dolor i abandó, i que no els oblidem en la nostra pregària.

Podeu descarregar tot el document PowerPoint “2021-Cami de la Creu”, a: 
http://www.acat.pangea.org/index.html

http://acat.pangea.org/index.html

